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Beste raads- en duoburgerleden,
Sinds 1 september 2016 is sprake van intergemeentelijke samenwerking tussen gemeenten Bergen op Zoom,
Woensdrecht, Steenbergen en Tholen door middel van een boa-pool. In de periode van 1 september 2016 tot en met 31
december 2017 vond deze samenwerking plaats in de vorm van een pilot. Na een postieve eindevaluatie in 2017 is de
boa-pool structureel vorm gegeven vanaf 1 januari 2018. De gemeente Bergen op Zoom vervult vanaf de start van de
boa-pool hierin een trekkersrol en levert de boa's aan de gemeenten.
De samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten zijn formeel vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).
Binnen deze DVO bestaan twee afzonderlijke toezichtdiensten: het zogenaamde brede boa-toezicht (gericht op
leefbaarheid, kleine ergernissen en overlast) en het toezicht op de Drank- en Horecawet.

Nieuwe DVO boa-pool
Tijdens het basisteamdriehoeksoverleg werd door de vier burgemeesters gezamenlijk de wens uitgesproken dat het
wijkgericht werken uitgangspunt zou worden voor de werkwijze van de gehele boa-pool. Vanaf 1 januari 2020 zal
daarom, naast de thematische inzet op taakaccenten, binnen de gehele boa-pool wijkgericht worden gewerkt. Dit
betekent dat iedere boa een eigen wijk/geografisch gebied krijgt waarvan hij/zij het eerste aanspreekpunt is. Afhankelijk
van de afname van uren per gemeente (de beschikbare capaciteit) kan deze boa in meer of mindere mate ook
daadwerkelijk fysiek in de wijk aanwezig zijn en voor deze wijk(en) aan het werk zijn. Vanuit de basisteamdriehoek is
opdracht gegeven dit te verwerken in een nieuwe DVO.
Bij de behandeling van de begroting zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de boa-capaciteit
in Bergen op Zoom. Daarom zal het wijkgericht werken in Bergen op Zoom vorm krijgen door de wijken te verdelen over
de voor Bergen op Zoom beschikbare boa’s. Elke boa krijgt meerdere wijken onder zich waarvoor hij/zij als eerste
contactpersoon fungeert. Deze boa zal daarbij samenwerken met de wijkagenten van betreffende wijken en contact
onderhouden met de buurtpreventieteams en bijvoorbeeld regelmatig aansluiten bij wijkspreekuren in betreffende wijken.
Door de gemeenteraad van Steenbergen en Tholen zijn vanaf 2020 voor meerdere járen middelen beschikbaar gesteld
om meer boa-capaciteit dan afgelopen járen af te nemen. Gezien de ontwikkeling dat de boa-pool vanaf 2020 aanzienlijk
groter wordt is vanuit Bergen op Zoom aangegeven dat het wenselijk is om de DVO voor meerdere járen af te sluiten
zodat de balans tussen vast en flexibel personeel en de stabiliteit van de boa-pool in voldoende mate gewaarborgd kan
worden. Deze aanpassingen zijn in afstemming met de andere gemeenten verwerkt in een nieuwe DVO, welke wordt
aangegaan voor de duur van drie jaar.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

burgemeester,

Dhr. Th.J.M. WingensWIPA

DhrZör. F.A. Petter

